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O MEU PROPÓSITO
ESTA SEMANA

A MINHA ORAÇÃO A 
JESUS

O MEU DESENHO PARA JESUS

Paróquias de Algés e Cruz Quebrada

19 de Abril

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Deus 
amou tanto o mundo que entregou o seu Filho 

Unigénito, para que todo o homem que acredita 
n’Ele não pereça, mas tenha a vida eterna. 

Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para 
condenar o mundo, mas para que o mundo seja 

salvo por Ele. (João 3)

 Jesus respondeu: «Em 
verdade, em verdade te digo: 
Quem não nascer da água e 
do Espírito não pode entrar 
no reino de Deus. (João 3)

Ninguém subiu ao Céu, senão 
Aquele que desceu do Céu: o 
Filho do homem. Assim como 
Moisés elevou a serpente no 
deserto, também o Filho do 

homem será elevado, para que 
todo aquele que acredita tenha 

n’Ele a vida eterna». (João 3)

O Pai ama o Filho e 
entregou tudo nas suas 

mãos. Quem acredita no 
Filho tem a vida eterna. 

(João 3)

Então, Jesus tomou os pães, deu 
graças e distribuiu-os aos que 
estavam sentados, fazendo o 

mesmo com os peixes; e comeram 
quanto quiseram. (João 6)

Caríssimos:
Revesti-vos de humildade, uns 

para com os outros,
porque «Deus resiste aos 
soberbos e dá a graça aos 

humildes». (1 Pedro 5)

20 de Abril

21 de Abril

22 de Abril

23 de Abril
24 de Abril

25 de Abril

Veio Jesus, estando as portas fechadas, 
apresentou-Se no meio deles e disse: «A 

paz esteja convosco». Depois disse a 
Tomé: «Põe aqui o teu dedo e vê as 

minhas mãos; aproxima a tua mão e mete-
a no meu lado; e não sejas incrédulo, mas 

crente». Tomé respondeu-Lhe: «Meu 
Senhor e meu Deus!». Disse-lhe Jesus: 

«Porque Me viste acreditaste: felizes os 
que acreditam sem terem visto». (João 20)


	Slide 1

